
A n d r z e j  C h o d u b s k i   

Stosunki polsko-ukraińskie:  

granice współpracy na początku lat 90. XX w.

O relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich zwykło się mó-
wić jako o rzeczywistości trudnej, złożonej, momentami historycz-

nie bolesnej, ale też pełnej podobieństw, etosu, problemów dnia codzien-
nego. Sytuację tę generuje położenie geograficzne, styk narodów, kultur, 
tradycji, postaw, zachowań, wartości społeczno-politycznych itp.

Przemiany ustrojowe, dokonujące się od 20 lat w Europie Środkowej 
i Wschodniej, ujawniły wiele nowych ogniw w relacjach polsko-ukraiń-
skich, zwłaszcza dużą nośność międzynarodową zdobyły one w latach 90. 
Istotne jest w tym względzie kresowe dziedzictwo kulturowe.

Z jednej strony obserwuje się bliskość kulturową obu stron, wzajem-
ne przenikanie postaw, zachowań politycznych, społeczno-ekonomicz-
nych, z drugiej zaś – rodzenie się wzajemnej nieufności, a nawet wrogo-
ści oraz postrzegania siebie przez pryzmat doznanych krzywd. Kresowe 
dziedzictwo znajduje się jednak na uboczu elit politycznych kształtujących 
stosunki między obu stronami, a też w małym stopniu zwraca się na nie 
uwagę w poznaniu naukowym. Nie ujawnia się rzeczywiste zainteresowa-
nie problemami kulturowo-cywilizacyjnymi Ukrainy w Polsce. Wynika to 
w pewnym stopniu ze strategii międzynarodowej państwa, a w tym margi-
nalizowania polskich problemów wschodnich1.

1 Por. W. Gill, N. Gill, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993, Toruń 1994, 
s. 17; A. Kasińskiej-Metryki, M. Gołosia (red.), Mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 
roku, Chełm 2009; Z. Winnicki, W. Baluk (red.), Polityka wewnętrzna i międzynarodo-
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W kształtującym się nowym porządku europejskim wyznacza się istot-
ne miejsce funkcjonalnemu układowi stosunków między Polską a Ukra-
iną. Ważna jest w tym względzie przede wszystkim pełna normalizacja 
w aspekcie granic, mniejszości i dziedzictwa kulturowego2.

Od 24 sierpnia 1991 r. Ukraina jest państwem niezależnym. Ogłosiła 
wtedy Rada Najwyższa USRR Akt Niezależności Ukrainy3, który potwier-
dzono w referendum, przeprowadzonym 1 grudnia 1991 r.

Proces odrodzenia narodowego na Ukrainie rozpoczął się pod wpły-
wem przemian politycznych dokonujących się w Europie, a w tym przede 
wszystkim w Polsce oraz polityki „pieriestrojki” i „głasnosti”, urzeczy-
wistnianej w b. ZSRR. Wprowadzano go odgórnie i spotkał się z akcepta-
cją oddolną. Ważnymi kwestiami w procesie odrodzenia narodowego stały 
się sprawy językowe, religijne oraz budowa nowej tożsamości narodowej. 
W 1987 r. na zjeździe nauczycieli ukraińskich podniesiono problem wpro-
wadzania nauczania w języku ukraińskim. Podkreślono, że przez długi 
czas język ten był świadomie eliminowany ze szkolnictwa. W 1987 r. pod-
jęto działania na rzecz legalizacji Kościoła greckokatolickiego (rozwiązano 
go w 1946 r.). W 1989 r. władze polityczne zezwoliły na możliwość tworze-
nia parafii greckokatolickich. W tym samym roku pozwoliły na tworze-
nie organizacji budzących poczucie tożsamości narodowej. Powstał wtedy 
m.in. w Kijowie Ruch Ludowy na rzecz Przebudowy, zwany powszechnie 
„Ruchem”. W jego programie ważne miejsce zajął problem budzenia euro-
pejskich chrześcijańskich tradycji duchowych i politycznych. „Ruch” opo-
wiedział się za kształtowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego.

wa. Badania wschodnie, Wrocław 2009; A.Antoszewski, A. Kolodii (red.), Transformacja 
w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, Wrocław 2010.

2 A. Romanowski, Przeciw fatalizmowi. Polska i Ukraina: przeszłość i perspektywy, 
„Tygodnik Powszechny” 1992, nr 28; Z. Korys, Ukraińcy i Polacy – nieunikniona droga ku 
pojednaniu, „Słowo. Dziennik Katolicki” 1993, nr 118; K. Wypustek-Znachowicz, War-
szawska konferencja „Ukraina w Europie”, „Rzeczpospolita” 2002, nr 2750, s. 1; A. Furier  
(red.), Pomarańczowa rewolucja dla ukraińskiej transformacji ustrojowej, Szczecin 2006; 
L. Hurska-Kowalczyk, Dylematy rozwoju Ukrainy, Szczecin 2011.

3 „Więź” 1991, nr 11–12, s. 44–45; A. Chodubski, Kształtowanie się współczesnych 
stosunków polsko-ukraińskich, [w:] Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 
1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999, s. 122–136; A. Olszański, Trud niepodległo-
ści. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003; A. Chojnowski, J.J. Bruski, Ukraina, 
Warszawa 2006.
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Do czerwca 1996 r. porządek normatywnoprawny w państwie określała 
Konstytucja USRR. Prowadziło to nierzadko do powstawania sprzeczności 
w sprawowaniu władzy, m.in. władze lokalne uchylały bądź ograniczały na 
danym terenie moc podstawowych aktów prawnych.

Nową konstytucję uchwalała Rada Najwyższa. 28 czerwca 1996 r. we-
szła ona w życie od dnia uchwalenia4. Zapisano w niej, że „Ukraina jest su-
werennym i niepodległym, demokratycznym, socjalnym państwem praw-
nym”. W artykule 3 zapisano: 

„Człowiek, jego życie i zdrowie, honor i godność, nietykalność i bezpie-
czeństwo są na Ukrainie najwyższymi wartościami społecznymi. Prawa 
i wolności człowieka oraz ich gwarancje określają istotę i kierunek działal-
ności państwa. Państwo odpowiada przed jednostką za swoją działalność. 
Usankcjonowanie i zabezpieczenie praw i wolności człowieka jest głównym 
obowiązkiem państwa”.

Dużą nośność polityczną miał artykułu 11: 

„Państwo popiera konsolidację i rozwój narodu ukraińskiego, jego histo-
ryczną świadomość, tradycję i kulturę, a także rozwój etniczny, kulturowy, ję-
zykowy i religijny tożsamości wszystkich rdzennych ludów i mniejszości na-
rodowych Ukrainy”. 

Kwestie językowe regulował też artykuł 10, w którym zapisano: 

„Językiem państwowym na Ukrainie jest język ukraiński. Państwo zapew-
nia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie języka ukraińskiego we wszyst-
kich sferach życia społecznego na całym terytorium Ukrainy. Na Ukrainie 
gwarantuje się swobodny rozwój, używanie i ochronę języka rosyjskiego oraz 
innych języków mniejszości narodowych Ukrainy. Państwo popiera naukę 
języków obcych umożliwiających porozumiewanie się między narodami. 
Możliwość stosowania różnych języków na Ukrainie gwarantuje konstytucja 
a określa ustawa”.

4 Konstytucja Ukrainy, Warszawa 1990; W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego 
Ukrainy w okresie transformacji (1987–2004), Wrocław 2006.
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W artykule 15 określono kierunek życia społeczno-politycznego. 
Stwierdzono w nim: 

„Życie społeczne na Ukrainie opiera się na zasadach politycznego, ekono-
micznego i ideologicznego pluralizmu. Żadna ideologia nie może być uznana 
przez państwo za obowiązującą. Cenzura jest zabroniona. Państwo gwaran-
tuje swobodę działalności politycznej, o ile nie zabrania jej konstytucja ani 
ustawy Ukrainy”.

Ustanowiono (art. 75), że jedynym organem władzy ustawodawczej jest 
parlament – Rada Najwyższa Ukrainy, której skład stanowi 450 deputowa-
nych Ukrainy wybieranych na podstawie powszechnego, równego i bez-
pośredniego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym na okres czterech 
lat. Deputowanym zostać może obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów 
ukończył 21 rok życia, posiada czynne prawo wyborcze i zamieszkuje nie-
przerwanie przez ostatnie 5 lat na Ukrainie. Nie może być wybrany do 
Rady Najwyższej Ukrainy obywatel, który był przez sąd skazany za po-
pełnienie umyślnego przestępstwa, o ile wyrok nie został umorzony ani 
zatarty w trybie określonym przez ustawę. Rada Najwyższa Ukrainy wy-
biera ze swego składu jej przewodniczącego, pierwszego zastępcę oraz ich 
odwołuje.

Na mocy Konstytucji Ukrainy ustanowiono urząd prezydenta jako gło-
wy państwa, jego integracji terytorialnej, instytucji przestrzegania konsty-
tucji oraz praw i wolności człowieka i obywatela (art. 102). Przyjęto zasadę 
wyboru prezydenta na okres pięciu lat. Jego wyłonienie ma odbywać się na 
podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego, 
w głosowaniu tajnym. 

Zgodnie z konstytucją prezydentem może zostać wybrany obywatel 
Ukrainy, mający ukończone 35 lat, posiadający czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujący na Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem wyborów 
oraz włada językiem państwowym. Nie może być ona prezydentem dłużej 
niż 2 kolejne kadencje. Do zakresu jego kompetencji należy m.in. reprezen-
tacja państwa w rzeczywistości międzynarodowej, kierowanie polityką za-
graniczną państwa, w tym zawieranie międzynarodowych umów (art. 108).

Najwyższą instytucją w systemie organów władzy wykonawczej jest 
Gabinet Ministrów Ukrainy, odpowiedzialny przed prezydentem podlega-
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jący Radzie Najwyższej Ukrainy zgodnie z artykułami 85, 87 Konstytucji. 
W skład Gabinetu Ministrów Ukrainy wchodzą premier, pierwszy wice-
premier i jego trzej zastępcy oraz ministrowie.

W marcu 1990 r. przeprowadzono pierwsze, w marcu 1994 r. – drugie 
i w marcu 1998 r. – trzecie wybory do Rady Najwyższej Ukrainy.

Na pierwszego Prezydenta Ukrainy wybrano 1 grudnia 1991 r. Leoni-
da Krawczuka (ur. 1935 r.), przewodniczącego Rady Najwyższej USSR, by-
łego działacza Komunistycznej Partii Ukrainy. Pod jego przewodnictwem 
parlament proklamował niepodległość Ukrainy. W czasie kampanii wy-
borczej występował pod hasłami uniezależnienia Ukrainy od Rosji. W na-
stępnych wyborach, 10 lipca 1994 r. prezydentem został Leonid Kuczma 
(ur. 1938 r.). Od października 1992 do listopada 1993 r. był on premierem; 
był dyrektorem fabryki zbrojeniowej. W strategii politycznej uzależniał 
pomyślność państwa od reform gospodarczych oraz podniesienia pozio-
mu życia obywateli. Opowiadał się za urzeczywistnianiem polityki zorien-
towanej na współpracę z Rosją.

Nowa scena polityczna na Ukrainie kształtowała się powoli. Powsta-
wały przy tym różne partie, które nie odgrywały znaczącej roli poli-
tycznej, nie miały też istotnych szans na uzyskanie sukcesu wyborczego. 
Klasyfikowano je w latach 90. w czterech grupach: 1. postkomuniści – 
Komunistyczna Partia Ukrainy, Socjalistyczna Partia Ukrainy, Chłopska 
Partia Ukrainy; 2. lewicowe i centrolewicowe – Międzyregionalny Blok 
Reform Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy, Obywatelski Kongres 
Ukrainy, Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy; 3. prawicowe i centro-
prawicowe – narodowy Ruch Ukrainy, Ukraińska Partia Republikańska, 
Demokratyczna Partia Ukrainy, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia 
Ukrainy, Ukraińska Konserwatywna Partia Ukrainy; 4. nacjonalistycz-
ne – Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskie Zgromadzenie Na-
rodowe. Istotną siłą polityczną stało się nieformalne ugrupowanie, tzw. 
partia władzy – przedstawiciele komunistycznej nomenklatury, urzędni-
cy państwowi5.

5 B. Surmacz, Ukraina, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń 1996, 
s. 326–327; W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego…; por. M. Leusz, Transformacja 
demokratyczna współczesnej Ukrainy, [w:] Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Ba-
dania wschodnie…, s. 135–166.
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Specyficzna sytuacja zaistniała w czasie wyborów parlamentarnych 
z 27 marca 1994 r. Partie polityczne zdobyły 177 mandatów (w tym: post-
komunistyczne 118, lewicowe i centrolewicowe 16, prawicowe i centropra-
wicowe 35, nacjonalistyczne 8), bezpartyjni uzyskali 161mandatów oraz 
pozostało do obsadzenia w wyborach uzupełniających 112 mandatów.

W obrazie politycznym państwa stał się czytelny podział na czte-
ry charkterystyczne obszary: 1. zachodni – ośrodek ruchów narodowych 
i demokratycznych; 2. centralny i południowy – silna nomenklatura par-
tyjno-kołchozowa, rolniczy charakter regionu; 3. wschodni – zwolenni-
cy komunistów i socjalistów; przemysłowa część kraju, przestrzeń rosyj-
skojęzyczna; 4. Krym – obszar o silnych tendencjach separatystycznych, 
70% mieszkańców stanowili w nim Rosjanie6. Podział ten osadzony był za-
równo w rzeczywistości przemian historyczno-kulturowych, etnicznych, 
jak w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Administracyjne Ukrainę tworzyły 24 obwody, 2 miasta wydzielone na 
prawach obwodu, 1 republika autonomiczna – Republika Krym. Specjalny 
status przyznano Kijowowi i Sewastopolowi.

Państwo zajmuje obszar 603 700 km²; jest on 1,81 razy większy niż te-
rytorium Polski. Użytki rolne stanowią w nim 58%, łąki i pastwiska 11%, 
lasy 14% oraz pozostałe grunty i nieużytki – 17%.

Zamieszkuje w nim ok. 54 mln ludności; gęstość zaludnienia wynosi 
89 osób na km²; w ostatnich latach obserwuje się spadek liczby ludności 
– 0,1%.

W składzie etnicznym swą odrębność zaznaczają przede wszystkim: 
Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Rumuni, Żydzi, Tatarzy. Proces budzenia 
świadomości narodowej powoduje, że poddawane są różne szacunki po-
szczególnych grup narodowych i etnicznych, np. liczbę Polaków szacuje 
się na 0,5–3%7.

W obrazie wyznaniowości zauważa się, że: 76% obywatel stanowią pra-
wosławni, katolicy greccy i rzymscy – 15%, wyznawcy judaizmu – 1%. 

6 Por. J. Darski, Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 
1993; T.A. Olszański, Historia Ukrainy XX w., Warszawa 1993; T. Kapuśniak, Ukraina 
jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

7 W. Zwaricz, Mniejszość polska wśród narodowości współczesnej Ukrainy, [w:] Mniej-
szość polska na Ukrainie…, s. 99–111.
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W ostatnich latach wzrosła liczba ludności wyznania rzymskokatolickie-
go. Szacuje się ją na ok. 1 mln osób.

Po ogłoszeniu suwerenności państwowej, Ukraina nie posiadała wła-
snych sił zbrojnych. Na jej terytorium stacjonowało ok. 1,2 mln żołnie-
rzy b. Armii Radzieckiej. W 1992 r. władze polityczne doprowadziły do 
złożenia przysięgi nowemu państwu przez większość oficerów i żołnierzy 
na terytorium Ukrainy oraz podjęły działania na rzecz systematycznego 
zmniejszania liczebnego sił zbrojnych. Przewidziano zmniejszenie ich do 
końca XX w. do 230 tys. Ukraina, powstając jako niepodległe państwo, 
opowiedziała się za budowaniem państwa neutralnego (pozablokowego). 
8 lutego 1994 r. podpisała w siedzibie NATO w Brukseli program „Part-
nerstwo dla Pokoju”8.

Złożoną kwestią stało się posiadanie broni jądrowej. Ukraina uzyskując 
status państwa niepodległego zadeklarowała budowę rzeczywistości beza-
tomowej. Na jej terytorium znajdowało się jednak ponad 4 tys. głowic bro-
ni jądrowej. W 1991 r. broń tę zaczęto wywozić do Rosji. W 1992 r. władze 
Ukrainy zmieniły jednak stanowisko i wstrzymały jej przekazywanie Ro-
sji jako jedynemu sukcesorowi po rozpadzie ZSRR. Zwrócono uwagę na jej 
wartość materialną. W 1993 r. władze Ukrainy ogłosiły, że broń jądrowa 
znajdująca się na jej terytorium stanowi własność ich państwa. W 1994 r. 
odbyły się trójstronne pertraktacje w sprawie likwidacji broni atomowej 
znajdującej się na jej terytorium Ukrainy, w których wzięli udział: Prezy-
denci Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Ukraina zgodziła się prze-
kazać broń atomową Rosji w zamian za rekompensatę finansową oraz 
gwarancję bezpieczeństwa ze strony Rosji i Stanów Zjednoczonych. Poro-
zumienie trójstronne spotkało się z krytyką polityków Ukrainy9.

Ukraina w latach 90. ujawniła duże możliwości rozwoju gospodarcze-
go. Zajmowała ważną pozycję w świecie jako kraj o bogatych zasobach 
węgla kamiennego (zwłaszcza Zagłębie Donieckie), gazu ziemnego, ropy 
naftowej, rudy żelaza, manganu, metali nieżelaznych, soli potasowych 
i kamiennej; znana była jako kraj dużych możliwości w zakresie uprawy 

8 Problemy bezpieczeństwa Ukrainy, „Biuletyn Ukraiński” 1994, nr 2; Ukraina 
przystąpiła do „Partnerstwa dla Pokoju”, „Wiadomości” 1994, nr 29; M. Leusz, op.cit., 
s. 143– 150.

9 Por. P. Kościński, Atak na Krawczuka, „Rzeczpospolita” 1994, nr 17; B. Osadczuk, 
Gorzkie zwycięstwo Leonida Krawczuka, „Rzeczpospolita” 1994, nr 11.
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pszenicy, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka, słonecznika, hodowli 
bydła, trzody chlewnej i owiec; jako kraj rozwiniętej energetyki (wielkich 
elektrowni cieplnych i jądrowych), górnictwa i hutnictwa, różnych gałę-
zi przemysłu; jako kraj z dostępem do Morza Czarnego, posiadający duże 
porty, takie jak: Odessa, Cherson, Kercz. Zauważono, że Ukraina zajmuje 
znaczącą pozycję w polityce sąsiedzkiej z Polską10.

Władze polityczne RP odniosły się przychylnie, akceptująco wobec 
przemian dokonujących się na Ukrainie. Charakterystyczna w tym wzglę-
dzie była uchwała Senatu RP potępiająca akcję „Wisła” z 3 sierpnia 1990 r., 
w której wskazano: 

„Zmiany społeczne i polityczne dokonujące się u nas i w sąsiednich kra-
jach stawiają przed nami nowe wyzwanie. Ze względu na obecność ludności 
ukraińskiej w Polsce szczególnego znaczenia nabiera wzajemne zrozumienie 
i pojednanie Polaków i Ukraińców. Różnie przeplatały się losy obu narodów 
w ciągu dziejów. Polacy i Ukraińcy nie tylko pracowali razem i żyli obok sie-
bie jako sąsiedzi, ale również łączyli się często w tych samych rodzinach. Jed-
nak obok zgodnego współżycia wiele było wzajemnych krzywd i niechęci. 
Była nienawiść, a nawet przelana krew. Ta przeszłość obciąża nasze stosunki. 
Te przeszłość trzeba przezwyciężyć”11.

Sejm RP podjął uchwałę po ogłoszeniu deklaracji suwerenności pań-
stwowej Ukrainy i Białorusi. Stwierdzał w niej: 

„Uznając prawo narodów do samostanowienia, witamy deklaracje o su-
werenności państwowej Ukrainy i Białorusi, stanowiące wyraz dążenia obu 
sąsiednich narodów do wolności (...) W pełni rozumiemy znaczenie tego 
przełomowego momentu w historii naszych sąsiadów, z którymi pragnie-
my współżyć jako równe i bliskie sobie narody oraz rozwijać współpracę we 
wszystkich dziedzinach życia”12.

Sejm RP podjął też po ogłoszeniu aktu niezależności Ukrainy uchwałę, 
w której zapisano m.in.: 

10 T.A. Olszański, op.cit., s. 294.
11 M. Czech (red.), Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informa-

cje, Warszawa 1993, s. 130–131.
12 „Monitor Polski” 1990, nr 30, poz. 234.
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„Sejm (...) z radością wita ogłoszenie niepodległości Ukrainy w dniu 
24 sierpnia 1991 r. Polska, która wolność i niepodległość własnego państwa 
uczyniła nadrzędną wartością, w pełni rozumie i docenia znaczenie tej histo-
rycznej decyzji Parlamentu Ukraińskiego (...) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraża przekonanie, że niepodległa Ukraina postępować będzie drogą demo-
kratycznych przemian, stwarzających warunki dla dobrosąsiedzkiej, wszech-
stronnej międzynarodowej współpracy między Polską a Ukrainą”13.

Uchwałę w tej sprawie podjął też Senat RP. Podkreślono w niej: 

„Polacy, dla których wolność i niepodległość państwowa była wartością 
naczelną, rozumieją wyjątkowo dobrze znaczenie niepodległości dla sąsied-
niego narodu ukraińskiego (...) Przekonani jesteśmy także, że prawa mniej-
szości polskiej na Ukrainie będą zagwarantowane w sposób zgodny ze stan-
dardami kopenhaskimi, dotyczącymi mniejszości narodowych”14.

4 października 1991 r. zostały zapoczątkowane oficjalne wizyty ukra-
ińsko-polskie. Wtedy przybyła z jednodniową wizytą z Ukrainy delega-
cja rządowa z szefem rządu na czele. Przeprowadziła ona rozmowy z pre-
zydentem RP, premierem, ministrami: spraw zagranicznych i współpracy 
gospodarczej z zagranicą. W dniach 18–19 maja 1992 r. przybył z oficjalną 
wizytą do Warszawy Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk. W czasie wizyt 
podpisano Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym 
sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w War-
szawie dnia 18 maja 1992 roku15.

Traktat składa się z preambuły oraz 21 artykułów, w których zapisano 
m.in.: 

„W nowych warunkach politycznych Strony zobowiązują się rozwijać sto-
sunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia, 
zaufania i dobrego sąsiedztwa na podstawie prawa międzynarodowego, w tym 
zasad suwerennej równości, niestosowania sił lub groźby jej użycia, nienaru-
szalności granic, integralności terytorialnej, pokojowego załatwiania sporów, 
nieingerencji w sprawy wewnętrzne, samostanowienia narodów, poszanowa-

13 „Monitor Polski” 1991, nr 29, poz. 205.
14 Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium..., s. 169–170.
15 Dz.U. RP 1993, nr 125, poz. 573.
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nia praw człowieka i podstawowych wolności, wykonywania w dobrej wie-
rze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego; Strony uważają 
za nienaruszalną istniejącą i wytyczoną w terenie granicę między nimi i po-
twierdzają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych oraz 
nie będą takich roszczeń wysuwać w przyszłości; Strony, w celu umacniania 
bezpieczeństwa, zaufania, stabilności i współpracy będą aktywnie współdzia-
łać w odpowiednich europejskich mechanizmach i strukturach na podstawie 
Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Pa-
ryskiej Karty Nowej Europy, Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych 
w Europie, Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz innych mię-
dzynarodowych porozumień w dziedzinie rozbrojenia; Strony będą współ-
pracować na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa regionalnego, i w tym celu będą wspierać 
proces rozbrojenia w dziedzinie broni jądrowej, chemicznej i innych rodza-
jów broni masowej zagłady oraz broni konwencjonalnej. W celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu broni masowej zagłady w świecie, a zwłaszcza w Europie, 
Strony wyrzekają się posiadania, nabywania i wytwarzania takiej broni. Stro-
ny gwarantują także pełną kontrolę wytarzania i przechowywania na swoim 
terytorium materiałów i substancji, które służą celom pokojowym, lecz mogą 
być wykorzystywane do produkcji broni masowej oraz technologii służących 
jej wytwarzaniu. Zgodnie z zasadami Kart Narodów Zjednoczonych Strony 
będą rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środ-
kami pokojowymi, wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w stosun-
kach wzajemnych”16.

W zapisach traktatu znalazły odbicie kwestie współpracy gospodarczej, 
naukowo-technicznej, ekologicznej, oświatowej, społecznej, kulturalnej, 
prawnej, ochrony zdrowia.

Ważnym wydarzeniem politycznym w stosunkach między obu stro-
nami stała się oficjalna wizyta ministra spraw zagranicznych RP Krzysz-
tofa Skubiszewskiego w Kijowie w dniach 29–30 grudnia 1992 r. Odbyła 
się wtedy wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu polsko-ukra-
ińskiego, nawiązano kontakty gospodarcze, omówiono kwestie związane 
z wizytą oficjalną na Ukrainie premiera RP Hanny Suchockiej, zaplanowa-

16 Ibidem.
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ną na 12–12 stycznia 1993 r. Wizyta ta odbyła się zgodnie z planem. Strona 
ukraińska oceniła ją jako nieudaną i niepotrzebną17.

W dniach 24–26 maja 1993 r. odbyła się na Ukrainie rewizyta Prezyden-
ta RP Lecha Wałęsy. W czasie jej trwania podpisano cztery umowy mię-
dzynarodowe o: pomocy prawnej, o współpracy międzyregionalnej oraz 
wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i współpracy w dziedzi-
nie bezpieczeństwa jądrowego18. W czasie wizyty przewidywano wypra-
cowanie wspólnego dokumentu o stanie stosunków polsko-ukraińskich. 
Strona ukraińska nie wyraziła jednak zgody na powołanie komisji do 
spraw dziedzictwa kulturowego. W tej sytuacji doszło tylko do wypraco-
wania dwóch dokumentów i wspólnego komunikatu. W trzecim dniu wi-
zyty polski prezydent spotkał się z Polakami zamieszkującymi w Winnicy 
oraz Lwowie. Wizyta we Lwowie miała charakter prywatny. Prezydent RP 
uczestniczył w mszy świętej, zwiedził cmentarz Orląt Lwowskich, złożył 
kwiaty pod pomnikami Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki; spotkał 
się też z demonstrantami ukraińskimi, domagającymi się rehabilitacji po-
krzywdzonych w akcji „Wisła”, zwrotu ukraińskich kościołów w Polsce.

W dniach 9–11 lutego 1994 r. przebywała w Kijowie polska delegacja 
parlamentarna. Podniesiono wtedy problem konieczności wypracowania 
przez oba państwa nowej koncepcji wzajemnych stosunków, które powin-
ny stać się podwaliną budowy nowego oblicza bezpieczeństwa w regionie19. 
Podniesiony problem dyskutowano też w czasie wizyty ministra spraw za-
granicznych Ukrainy w Polsce20.

W sytuacji zacieśnienia stosunków polsko-ukraińskich i ukraińsko-
-polskich we Lwowie otwarto Konsulat Generalny. Od 1987 r. istniała tam 
polska agencja konsularna. 20 czerwca 1994 r. otwarto Konsulat General-
ny Ukrainy w Gdańsku21.

W 1994 r. odbyło się kilkanaście oficjalnych wzajemnych wizyt polsko-
-ukraińskich, m.in. premierów, ministrów, polityków. Dużą wagę przy-

17 „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 20; „Rzeczpospolita” 1993, nr 9.
18 Nasi sąsiedzi i nasze bezpieczeństwo. Rozmowa z wiceministrem obrony narodowej 

Przemysławem Grudzińskim, „Rzeczpospolita” 1993, nr 118.
19 „Kalendarium. Biuletyn Ukraiński” 1994, nr 3, s. 47.
20 „Rzeczpospolita” 1994, nr 6.
21 „Rzeczpospolita” 1994, nr 118.
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wiązywano do spraw związanych ze współpracą w dziedzinie obronności 
oraz bezpieczeństwem regionalnym.

Na początku lat 90. oficjalne stosunki polityczne między Polską i Ukra-
iną nie satysfakcjonowały stron. Czynniki oficjalne określały je nawet 
mianem złych22. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP 
oświadczył, że strona polska nie wytworzyła aktywnej polityki obecno-
ści Polski na Wschodzie. Uzasadniał stan ten rzeczywistością gospodar-
czą. Wskazywał też, że Ukraina wykazuje większe zainteresowanie zawie-
raniem porozumień z Niemcami niż Polską. Stan ten stał się przedmiotem 
krytycznej oceny wyrażanej przez polityków Zachodu, w tym m.in. Jerze-
go Giedroycia z Paryża i Zbigniewa Brzezińskiego z Waszyngtonu. Prze-
konywali oni, że kontakty oraz współpraca polityczna, ekonomiczna, na-
ukowa i kulturalna leży w interesie obu stron i dlatego zarówno Polska, 
jak i Ukraina powinny dążyć do ich zacieśnienia. W tej sytuacji 17 lutego 
1994 r. minister spraw zagranicznych RP Andrzej Olechowski oświadczył, 
że podejmie działania na rzecz rozbudowy wszechstronnej współpracy są-
siedzkiej między Polską i Ukrainą.

W 1995 r. odbywały się kolejne spotkania premierów, ministrów; po-
wołano grupę roboczą do spraw utworzenia wspólnego batalionu, mające-
go uczestniczyć w operacjach pokojowych, Polska popierała kandydaturę 
Ukrainy dla Rady Europy oraz Inicjatywy Środkowo-Europejskiej.

W 1996 r. ważnym wydarzeniem politycznym w stosunkach między 
stronami była w dniach 25–26 czerwca wizyta oficjalna Prezydenta Ukra-
iny Leonida Kuczmy w Polsce. Podkreślano, że Polska i Ukraina dążą 
do zrealizowania idei wspólnej Europy i budowy nowego systemu bez-
pieczeństwa europejskiego, w którym oba państwa zajmą zgodne z ich 
aspiracjami i potrzebami miejsce; prezydenci odnieśli się ze zrozumie-
niem do wzajemnie zadeklarowanych stanowisk w kwestii rozszerzenia 
NATO. Wskazano, że proces rozszerzenia NATO powinien odbywać się 
ewolucyjnie i otwarcie; powinien przyczyniać się do umacniania stabil-
ności politycznej obu państw w Europie. Prezydenci oświadczyli, że Pol-
ska i Ukraina będą udzielały sobie wzajemnego poparcia w dążeniu do jak 
najszybszej integracji z gospodarczymi i politycznymi instytucjami euro-
pejskimi oraz strukturami bezpieczeństwa, z uwzględnieniem własnych 

22 „Forum” 1993, nr 32; „Rzeczpospolita” 1993, nr 228.
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interesów państwowych. W ich deklaracji znalazł się też zapis o dążeniu 
do liberalizacji handlu dwustronnego, stworzeniu odpowiedniego syste-
mu wzajemnych rozliczeń, mechanizmów wspierania działalności eks-
portowej, importowej, inwestycyjnej oraz wymiany doświadczeń i wza-
jemnej pomocy w realizacji reform gospodarczych. Za szczególnie ważne 
wyzwanie uznali prezydenci utworzenie polsko-ukraińskiej jednostki 
wojskowej, mającej uczestniczyć w operacjach pokojowych ONZ i innych 
strukturach bezpieczeństwa.

Stwierdzono wtedy, że obie strony przywiązują dużą wagę do wzajem-
nego poznania się i zrozumienia obu narodów. W tym celu zostaną utwo-
rzone Instytut Polski na Ukrainie i Instytut Kultury Ukraińskiej w Pol-
sce. Obaj prezydenci zadeklarowali gotowość działania na rzecz rozwoju 
współpracy w ramach euroregionów „Bug” i „Karpackiego”23.

Podpisano wtedy sześć polsko-ukraińskich umów międzynarodo-
wych o: ruchu bezwizowym, współpracy w dziedzinie ochrony i zwrotu 
dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny 
światowej, uznawaniu prac związanych z certyfikacją, utworzeniu Polsko-
-Ukraińskiej Komisji Gospodarki Przestrzennej, dwie umowy o współpra-
cy między polskim Ministerstwem Przemysłu i Handlu i ukraińskimi: Mi-
nisterstwem Przemysłu Maszynowego oraz Ministerstwem Handlu.

Umowy o współpracy między obu stronami podpisano też w dniach 
9–11 października 1996 r. w czasie oficjalnej wizyty premiera RP Walde-
mara Pawlaka na Ukrainie. Znaczące były m.in.: umowa międzynarodo-
wa o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczeniu 
usług o charakterze wojskowo-technicznym, która m.in. umożliwiła zaku-
py produkowanych na Ukrainie części zamiennych do sprzętu wojskowe-
go używanego w polskiej armii; umowa o współpracy w dziedzinie gospo-
darki na wodach granicznych; umowo o współpracy w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu.

Przyjęto wtedy wyzwanie zorganizowania w 1997 r. konferencji histo-
ryków i politologów, mającej podnieść problem trudnej wspólnej historii. 
W sprawie tej odbyła się w dniach 7–9 czerwca 1994 r. debata polityczna 

23 Por. K. Gomółka, Współpraca transgraniczna Polski z Republiką Ukrainy, Republi-
ką Białorusi i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010.
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w Podkowie Leśnej. Zorganizowało ją Forum Europy Środkowo-Wschod-
niej przy Fundacji Batorego przez Ośrodek „Karta”24.

W nawiązaniu rzeczywistych kontaktów między stronami ważna ba-
rierę stanowiła rzeczywistość ekonomiczna. Wynikała ona z sytuacji płat-
niczej Ukrainy, braku jest drożnego systemu finansowo-bankowego, nie-
funkcjonowania uregulowań prawnych w przemianach gospodarczych, 
a następowanie pogłębiające się hiperinflacji i destabilizacji rynku. Ukra-
inę postrzegano jako ryzykownego partnera gospodarczego. Porozumie-
nia gospodarcze między Polską i Ukrainą miały charakter deklaracji, które 
w rzeczywistości politycznej i społeczno-gospodarczej nie wytrzymywały 
próby czasu. Najważniejsze znaczenie w tym względzie miał Traktat o do-
brym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 18 maja 1992 r., 
„Umowa między rządem RP a rządem Ukrainy o handlu i współpracy go-
spodarczej” z 4 października 1991 r., Protokół o utworzeniu Polsko-Ukra-
ińskiej Komisji Mieszanej ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej ze stycz-
nia 1993 r.

W kształtowaniu stosunków polsko-ukraińskich ważne miejsce wyzna-
czano sprawom kultury. 6 września 1991 r. podpisano protokół o współ-
pracy między Ministerstwem Kultury i Sztuki RP i Ministerstwem Kul-
tury Ukrainy. Wskazano jego główne płaszczyzny rozwoju kontaktów: 
1) wymianę zespołów artystycznych, twórców kultury, wystaw muzeal-
nych i sztuki współczesnej oraz organizację wspólnych imprez kultural-
nych; 2) stworzenie warunków umożliwiających rozwój kulturalny mniej-
szości narodowych – Polaków i Ukraińców; 3) podejmowanie starań 
w celu rozwiązania problemów, związanych ze wspólnym dziedzictwem 
kulturowym i historycznym, jak również konserwację zabytków; 4) rozwój 
współpracy bezpośredniej między województwami, miastami, instytucja-
mi palcówek kulturalnych obu stron.

Problem rozwoju stosunków kulturalnych znalazł odbicie w traktacie 
o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Zawarto go 
m.in. w artykułach 12–15. W artykule 13 zapisano: 

„Opierając się na pozytywnych wartościach wielowiekowego wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy oraz ich wkładu do cywilizacji 

24 W. Gill, N. Gill, op.cit., s. 38–39.
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europejskiej, Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie kultury, nauki 
i oświaty, przestrzegając światowych i europejskich standardów, określonych 
w szczególności w konwencjach UNESCO, Europejskiej Konwencji Kultural-
nej z 1953 r. i dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie, w tym krakowskiego sympozjum na temat dziedzictwa kulturalnego 
państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie (...) Strony będą rozszerzać wymianę kulturalną w różnych formach oraz 
będą sprzyjać współpracy między instytucjami i stowarzyszeniami kultural-
nymi, w tym związkami twórczymi, a także bezpośrednim kontaktom mie-
dzy twórcami”25.

W praktyce politycznej dokumenty stały się deklaracjami i intencja-
mi; ich pełna realizacja bowiem nie nastąpiła ze względu na ograniczenia 
finansowe. Trudności wystąpiły w sferach, które związane były z finan-
sowym wsparciem państwa, m.in. w działalności wydawniczej, teatral-
nej, kinematograficznej. Strona polska podkreślała wagę potrzeby ochrony 
dziedzictwa kulturowego26.

Bezpośrednie sąsiedztwo Polski i Ukrainy oraz zmiany polityczne spo-
wodowały, że po II wojnie światowej na Ukrainie zamieszkuje ok. 0,5– 
–1,5 mln ludności posiadającej polski rodowód. Złożoną kwestią jest przed-
stawienie rzeczywistej liczby Polaków tam zamieszkujących. Wynika to 
przede wszystkim z polityki narodowościowej oraz świadomości pocho-
dzenia narodowego jednostek. Oficjalne statystyki wskazują Polaków na 
ok. 220 tys. Działacze organizacji polonijnych wskazują znacznie większe 
szacunki. Złożoność ta pojawiła się już w XIX w., w sytuacji politycznego 
budzenia poczucia identyfikacji narodowej. Po II wojnie światowej liczba 
ludności polskiej na Ukrainie, według ujęć statystycznych systematycznie 
zmniejszała się. W latach 1959–1989 zmniejszyła się o 40%; gdy w 1959 r. 
było jej według spisu ludności ok. 364 tys., to w 1989 r. ok. 220 tys. Zjawi-
sko to tłumaczy się procesami asymilacyjnymi.

Od połowy lat 80. XX w. zaczęło wzrastać zainteresowanie identyfi-
kowaniem się z polskim pochodzeniem narodowym. Systematycznie po-

25 Dz.U. RP 1993, nr 125, poz. 373.
26 Protokół o współpracy między Ministerstwem Kultury i Sztuki RP i Ministerstwem 

Kultury Ukrainy do końca 1991 r. i na lata 1992–1993. Materiały Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Warszawa 1991; „Rzeczpospolita” 1993, nr 122.
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większała się liczba osób, identyfikujących się z polskim rodowodem na-
rodowym. W ślad za tym zaczęły powstawać organizacje i stowarzyszenia 
polonijne, zaczęła odradzać się wyznaniowość rzymskokatolicka oraz 
uczestnictwo w życiu religijnym.

Pierwszą oficjalną organizacją Polaków na Ukrainie po II wojnie świa-
towej był Klub Miłośników Literatury i Kultury Polskiej „Warszawa”, za-
łożony w 1976 r. w Łukańsku. W 1988 r. powstało Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej. W 1990 r. powstał Związek Polaków na Ukrainie (ZPU). Organizacje 
tworzono z inicjatywy czynników oficjalnych. Były one przedmiotem kry-
tyki wielu Polaków, zwłaszcza pamiętających doświadczenie aktywności 
organizacyjnej Polaków sprzed II wojny światowej, za którą doświadczyli 
surowych represji27.

Przemiany dokonujące się w b. ZSRR, Europie oraz Polsce powodowa-
ły, że z formami organizacyjnymi Polonii wiązały się coraz szersze krę-
gi Polaków zamieszkujących na Ukrainie, co doprowadziło do powołania 
25 stycznia 1992 r. Federacji Organizacji Polskich Ukrainy (FOPU). Wstą-
piło do niej 14 organizacji, zrzeszające ok. 6,5 tys. osób. W latach 90. funk-
cjonowało na Ukrainie ok. 50 polonijnych struktur organizacyjnych. Waż-
niejsze z nich to: Związek Polaków na Ukrainie, skupiający ok. 5 tys. osób, 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, 
Rzymskokatolickie Towarzystwo Polonijne w Kijowie, Kijowskie Narodo-
wo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”, Kijowskie Stowarzysze-
nie Polaków „Solidarność”, Klub Miłośników Literatury i Kultury Polskiej 
„Warszawa”, Polska Organizacja Społeczna „Odrodzenie” w Żytomierzu, 
Polska Organizacja im. Lubińskiego, Polskie Dobroczynne Towarzystwo 
Obwodu Winnickiego „Dom Polski”, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej, Klub Myśli Katolickiej, Związek Polaków Podola.

Obok organizacji i stowarzyszeń o charakterze kulturalno-oświato-
wym zaczęto tworzyć polonijne struktury profesjonalne, m.in. Związek 
Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Koło Lekarzy Polskich28.

27 Por. M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku radzieckim 1921–1939, 
Warszawa–Wrocław 1991; A.J. Madera, Na bocznych drogach Europy. Polacy na Ukrainie, 
Rzeszów 1994.

28 Por. T.A. Olszański, Historia Ukrainy XX w...., s. 309–310; W. Gill, op.cit., s. 118.
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Ważne miejsce w programach działalności organizacji polonijnych 
zajęły takie problemy, jak: nawiązanie kontaktów z Polską oraz Polonią 
w świecie, obrona praw politycznych mniejszości polskiej, budzenie tożsa-
mości narodowej, nauczanie języka polskiego, rozwój różnych form życia 
społecznego i kulturalnego. W swej działalności organizacje bazowały na 
finansowaniu, pochodzącym ze składek członkowskich, pomocy instytucji 
i organizacji polskich, m.in. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Charakterystycznym zjawiskiem w życiu kulturowym stało się wpro-
wadzanie do szkół nauczania języka polskiego, przede wszystkim jako do-
datkowego przedmiotu nauczania. Władze ukraińskie nie sprzeciwiały się 
też tworzeniu specjalnych klas, z nauczaniem wszystkich przedmiotów 
w języku polskim oraz szkół polskojęzycznych. Ich liczba była jednak mała 
w stosunku do potrzeb społecznych. Kadrę nauczycielską zaczęły kształ-
cić katedry polonistyki instytutów pedagogicznych w Drohobyczu, Kijo-
wie i Żytomierzu oraz na uniwersytetach w Odessie i Charkowie. Młodzież 
polska z Ukrainy podejmowała też studia na uczelniach w Polsce. Oświatę 
polonijną wsparli nauczyciele z Polski, uzyskując akceptację Ministerstwa 
Oświaty Ukrainy.

Ważną instytucją integrującą polskość na Ukrainie stał się Kościół rzym-
skokatolicki. Organizacyjnie tworzyły go cztery jednostki administracyjne: 
archidiecezja lwowska, diecezja żytomierska, diecezja kamieniecka i admi-
nistracja apostolska Zakarpacia. Każda z nich była bezpośrednio podpo-
rządkowana Stolicy Apostolskiej, reprezentowanej przez nuncjusza papie-
skiego na Ukrainie. Na początku lat 90. XX w. Polacy na Ukrainie naleli do 
463 parafii rzymskokatolickich, w których pracowało ok. 250 księży, z cze-
go 70% pochodzących z Polski. W 1991 r. w Gródku Podolskim utworzo-
no Seminarium Duchowne. Złożoną kwestię stanowił problem pozyskania 
dawnych i wznowienia nowych świątyń. Liczne z budowli kościelnych wy-
magały generalnego remontu29.

W życiu społeczno-kulturalnym w latach 90. XX w. ujawniła się wzmo-
żona aktywność artystyczna zespołów, teatrów, chórów polskich. Obser-

29 Por. A. Hlebowicz, Kościół Odrodzony, Gdańsk 1993; idem, Sytuacja Polaków na 
Ukrainie, „Biuletyn Ukraiński” 1994, nr 6–7; R. Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolic-
kim na Wschodzie (1939–2011), Toruń 2011.



 A n d r z e j  C h o d u b s k i  148

wowano dużą spontaniczność w ich tworzeniu i działalności. Powstawały 
one we wszystkich większych skupiskach Polaków30.

Animatorami życia polonijnego stali się przede wszystkim przedstawi-
ciele inteligencji. Wśród nich: widoczni są nauczyciele, dziennikarze, lu-
dzie sztuki. Byli oni reprezentantami średniej grupy wiekowej, cieszący się 
często powszechnym szacunkiem i poważaniem w miejscach zamieszka-
nia oraz pracy zawodowej.

Losy Polaków na Ukrainie, podobnie jak i na obszarze b. ZSRR, stały 
się przedmiotem uwagi władz i społeczeństwa polskiego. Wyrażano zro-
zumienie dla ich położenia oraz opowiedziano się za udzielaniem im róż-
norodnej pomocy. 

Rzeczywistość polityczna sprawiła, że w granicach państwa polskiego 
po 1945 r. znalazło się ok. 350–500 tys. osób ukraińskiego pochodzenia na-
rodowego. Byli głównie mieszkańcami województw południowo-wschod-
nich. W 1947 r. doświadczyli politycznego przymusowego przesiedlenia 
w ramach akcji „Wisła”. Osiedleni zostali w województwach północno-
-wschodnich i zachodnich31. Ludność ta doświadczała różnorodnych ogra-
niczeń społeczno-politycznych, a w tym zwłaszcza restrykcji społeczno- 
-politycznych w latach 1947–1956. Społeczność ta zachowała jednak przy-
wiązanie do swej tożsamości, odrębności narodowej. Funkcjonuje ona 
w zorganizowanych strukturach towarzystw, związków, klubów itp. Wśród 
nich jest Związek Ukraińców w Polsce. Zwraca też uwagę sieć organizacji 
o charakterze regionalnym, środowiskowym, pokoleniowym, zawodowym, 
jak np. Związek Ukraińców Podlasia, Związek Ukraińców Młodzieży Nie-
zależnej, Związek Ukrainek w Polsce, Stowarzyszenie Ukraińców – Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Chrześcijańskie Bractwo św. 
Włodzimierza, Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie, Ukraińskie Towarzy-
stwo Nauczycielskie, Klub Prawników.

Społeczność ukraińska pielęgnuje swą odrębność m.in. przez działa-
nia oświatowe. Utworzyła 4 szkoły podstawowe z językiem wykładowym 
ukraińskim oraz 3 licea ogólnokształcące. W 45 szkołach podstawowych 

30 Por. W. Gill, N. Gill, op.cit., s. 84; A.J. Madera, op.cit., passim.
31 Por. E. Misiło, Akcja „Wisła”. Dokumenty, Warszawa 1993; M. Czyrka, Obraz 

mniejszości ukraińskiej w świetle współczesnej prasy, [w:] Mniejszość polska na Ukrainie. 
Mniejszość ukraińska w Polsce…, s. 47–74.
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utworzono międzyszkolne zespoły nauczania języka ukraińskiego. Prowa-
dzi ona aktywną działalność społeczno-kulturalną oraz naukową. Zwraca 
uwagę w tym względzie działalność zespołów artystycznych, chórów, or-
kiestr. Wśród tytułów czasopiśmienniczych dużą nośność czytelniczą zdo-
były m.in. „Nasze Słowo” (dwutygodnik), „Błahowist” (miesięcznik), „Łem 
Kus” (miesięcznik), „Nad Buhom i Narwoju” (dwumiesięcznik), „Peremy-
skie Dzwony” (kwartalnik)32.

Istotne przemiany zaszły w położeniu ludności ukraińskiej w Polsce po 
1989 r. Organizacje ukraińskie, a głównie Związek Ukraińców w Polsce 
przedstawiły politycznym władzom polskim problemy swego życia społecz-
no-politycznego, kulturalno-oświatowego i wyznaniowego. W warunkach 
przemian ustrojowych społeczność ukraińska w Polsce wystąpiła z żąda-
niem rozwiązania takich spraw, jak: potępienie akcji „Wisła”, odwołanie 
dekretów odnoszących się do ludności ukraińskiej z lat 1947, 1949 i 1958, 
zwrot majątku (tam, gdzie jest to możliwe) osobom prywatnym oraz insty-
tucjom, przyznanie materialnej rekompensaty za utracony majątek w sy-
tuacji, gdzie niemożliwy jest zwrot majątku, udzielanie pomocy ze strony 
instytucji państwa dla osób pragnących powrócić na ziemię ojców, przed-
stawienie opinii społecznej rzetelnego tła historycznego oraz przyczyn re-
alizacji akcji „Wisła”. Dużą wagę przywiązywały organizacje ukraińskie do 
przełamania istniejącego negatywnego stereotypu Ukraińca w Polsce. Jego 
urzeczywistnianiu miały pomóc programy oświatowe, przedsięwzięcia 
kulturalne, naukowe i popularyzatorskie, zwłaszcza za pośrednictwem me-
diów. Mimo ujawniania się renesansu zainteresowania społecznością ukra-
ińską w Polsce oraz ich problemami, w świadomości Polaków funkcjonuje 
siła mitów i stereotypów, a w tym czarnej legendy. Nośny politycznie jest 
nurt rozliczeniowy. Dokonuje się nierzadko licytacji win i cierpień33.

32 Por. Mniejszości narodowe w Polsce w 1993 roku, Biuletyn Biura do Spraw Mniej-
szości narodowych przy Ministerstwie Kultury i sztuki, Warszawa 1994; W. Gill, N. Gill, 
op.cit., s. 71–79; A. Chodubski, Ukraińcy w Polsce, [w:] Mała encyklopedia. Wiedzy politycz-
nej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Lublin–Toruń, s. 326–327; L. Adamczuk, G. Gudaszewski 
(red.), Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000– 2002, 
Warszawa 2003; A. Ożoga, Mniejszość ukraińska w Polsce w świetle spisu powszechnego 
z 2002 roku, [w:] Mniejszość polska na Ukrainie. Mniejszość w Polsce…, s. 75–97.

33 Por. J. Dukan, Kultura fałszywie obecna, „Zastriczi” 1987, nr 1; Z. Mańkowski 
(red.), Spotkania polsko-ukraińskie, Lublin 1992; T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kra-
ków 1995; M. Mróz, Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie i Program Partnerstwa 
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* * *

Kształtowanie się nowej rzeczywistości międzynarodowej po 1989 r. ujaw-
nia w stosunkach polsko-ukraińskich:
 1. siłę przywiązania obu narodów do doświadczenia przeszłości, która 

utrudnia generowanie relacji sąsiedzkich między stronami; 
 2. wśród barier stosunków polsko-ukraińskich wciąż nośne są stereo-

typy narodowościowe;
 3. w strategii zawierania układów, porozumień, sojuszy polsko-ukraiń-

skich pierwszeństwo zdobywają standardy Unii Europejskiej przed 
rzeczywistymi bezpośrednimi relacjami i uwarunkowaniami kultu-
rowymi sąsiadujących ze sobą stron;

 4. zawierane układy i porozumienia polityczne między obu podmio-
tami mają charakter głównie deklaratywny, w ich urzeczywistnianiu 
nie przywiązuje się większego znaczenia do przyjętych zobowiązań 
bilateralnych;

 5. istotnym odbiciem wzajemnych relacji polsko-ukraińskich oraz 
ukraińsko-polskich jest położenie społeczno-polityczne Polaków na 
Ukrainie i Ukraińców w Polsce.

Wschodniego w przededniu szczytu w Warszawie we wrześniu 2011 roku, „Nowa Polityka 
Wschodnia” 2011, nr 1, s. 76–79.


